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• Formado em Comunicação Social — Jornalismo. 

• Trabalhei por uma década como assessor de  

imprensa, analista de Comunicação e jornalista. 

• Primeira pós-graduação em Comunicação com  

ênfase em Marketing (Cásper Líbero, 2008). 

• Mestrado em Comunicação (Cásper Líbero, 2011).  

Dissertação escolhida a melhor do ano pela Cásper.  

• Integro o grupo de estudos Sociotramas, coordenado pela  

Prof.ª Dr.ª Lucia Santaella (PUC) e especializei-me em estudar 

relações sociais, sociabilidade e comunicação  

em redes sociais digitais. 

• Professor de graduação na FMU, já lecionei na pós-graduação 

em Gestão sociais de Mídias Digitais do Senac. 

• Não sou de São Paulo. Mas vocês já perRRrceberam isso. Né? 

Quem sou eu? 



• Publiquei alguns artigos acadêmicos 

solo e na companhia de colegas, em 

um livro. 

• Publiquei um livro de poemas com uma 

amiga em 2009. 

• Pseudocarioca. 

• Games, gatos, livros, filmes, seriados  

e aprender. 

• www.about.me/marcelo.salgado 

http://www.about.me/marcelo.salgado


Nosso caminho aqui: 

1) Comunicação, texto e contexto. 

2) Diálogos e a comunicação:  

argumentatividade e dialogismo. 

3) O que é “mídia social”. 

4) O que é a  “tecnologia digital”  

5) A Internet como um meio social: integração entre  

“mídia social” e “tecnologia digital”. 

6) Proposta de modelo de interação social na Internet. 

7) Prática: pense, anote, converse com os outros e use o 

Twitter e/ou o Facebook para estabelecer um diálogo 

com seus seguidores e amigos e divulgar você mesmo 

como profissional, amigo ou parceria romântica. Depois 

de algum tempo, vamos medir os resultados. 



• COMUNICAÇÃO: a partir de Lucia Santaella (foto), 

podemos dizer que comunicação é transmissão de 

qualquer influência de um sistema a  

outro de modo a produzir mudança. 

• Tal mudança é exercida por  

mensagens, cujo conteúdo pode  

tomar a forma de um TEXTO. 

• Qualquer texto produzido vai depender de alguns 

CONTEXTOS, especialmente o contexto do indivíduo 

que está a produzir determinado texto.  

“Todo texto constitui um evento real de comunicação que 

pressupõe a existência de um contexto (...)” Elisa Guimarães 

1) COMUNICAÇÃO, TEXTO e CONTEXTO 



A relação entre os três: 

CONTEXTO  

TEXTO  

COMUNICAÇÃO 

Produzir mudanças 



Vamos começar pelo... 

• CONTEXTO: de forma mais 

abrangente, é o “pano de fundo” 

do processo criativo (de um texto, 

por exemplo). É o conjunto de 

referências culturais e de 

informações, a totalidade de 

experiências que afetam o 

processo criativo. 



• Podemos considerar três contextos fundamentais 

para um processo criativo de produção de um texto: 

individual (biológico), cultural (social, grupos), 

temporal (época ou momento). 

CONTEXTO  

Individual 

Cultural 

Temporal 



Agora, vamos falar do... 

• TEXTO: em um sentido mais estrito, é um processo 

criativo concretizado por via oral ou escrita. É uma 

totalização comunicacional em funcionamento. 

• O TEXTO, ao mesmo tempo, estrutura e é 

estruturado pelo conhecimento. Pode ser algo breve 

como “Fogo!” ou complexo como uma longa tese de 

doutorado ou um livro como a Bíblia. 



Por fim, vamos à... 

• COMUNICAÇÃO: para produzir mudanças nos outros, 

usamos os recursos das linguagens verbais (o código 

linguístico) e das linguagens não verbais (linguagem dos 

sinais, quaisquer gestos, cores, etc.) 



• Para Buber, o relacionamento ou 

encontro é o princípio de tudo e 

acontece por meio da palavra, no que 

ele chama Eu-Tu (intersubjetividade). 

• Outro elemento importante é a 

experiência prática e se dirige ao 

mundo das coisas, dos objetos:  

o Eu-Isso. 

2) DIÁLOGOS E A COMUNICAÇÃO 

• Martin Buber, filósofo judeu que  

estudou intensamente os  

relacionamentos e o diálogo.  



“Eu-Isso” aplicado a relações na Internet 

• Utilizaremos esses princípios básicos de Buber (Eu-Tu 

e Eu-Isso) para refletir sobre as relações sociais na 

Internet. 

• Podemos considerar que antes e durante um Eu-Tu na 

Internet sempre haverá, necessariamente, um Eu-Isso, 

que é nossa relação com o objeto da tecnologia digital 

(por exemplo, a própria Internet). 

• Isto ficará mais claro ao longo da palestra. ;-) 



• ARGUMENTATIVIDADE: por meio 

da linguagem, o enunciador 

(emissor) imprime, com o uso de 

palavras, uma direção 

argumentativa a seu texto. 

• Esta “rota” ou caminho do 

argumento também indica 

possibilidades de interpretação  

para o enunciatário ou  

interlocutor (receptor).  

• Algumas características próprias à comunicação são 

Argumentatividade e Dialogismo. 



• DIALOGISMO: a linguagem dirige-se a alguém, um 

outro. Afinal, a comunicação (por meio de linguagem 

verbal ou não verbal) só existe na interação entre 

duas ou mais partes = DIÁLOGO. 

• Um diálogo sempre remete ao passado. Ou seja, ele 

se relaciona a algo já vivido por  

aquelas pessoas envolvidas no  

diálogo. Ainda, todas as  

experiências (o passado) de  

cada indivíduo também  

modificam qualquer diálogo,  

ou seja, qualquer interação. 

 

 



Etimologia: 

Origem das palavras  

MÍDIA 
 

Media (adjetivo): 

1660s, “médio," 

de medium (substantivo). 

O adjetivo em Latim era 

medius, que significava 

"intermediário“. 

Medium (substantivo): 

1580s, “um meio termo, 

qualidade ou grau” do Latim 

medium “o meio, o centro; 

intervalo”. O significado 

“agente intermediário, canal 

de comunicação” vem do 

ano 1600. 

http://www.etymonline.com/index.php?term=medium&allowed_in_frame=0 Fonte: 

3) ANALISAR O QUE É “MÍDIA SOCIAL” 

http://www.etymonline.com/index.php?term=medium&allowed_in_frame=0
http://www.etymonline.com/index.php?term=medium&allowed_in_frame=0


SOCIAL 

Social (adjetivo): 

Do ano 1500, 

“caracterizado por 

afabilidade”; do “middle 

french” social, século XIV, 

“aliado, associado”; do 

Latim socialis, “unido, 

vivendo com outros”; de 

socius, “companheiro”. 



“Mídias sociais” de todos os tipos e tecnologias 

• Antonio F. Costella: “Comunicação — do grito ao satélite”. 

• Paulo Henrique de Oliveira Ferreira: “O jornalismo e as 

tecnologias de informação on-line: do Telégrafo à Internet 

Móvel”. 

• Joseph Straubhaar e Robert LaRose: “Comunicação, 

Mídia e Tecnologia” (capítulo 6 aborda a indústria da 

telefonia e a superação de distâncias). 



The History of Social Media (A História da Mídia Social) 

Autor: Daniel Adams, editor-chefe do iShift, designer e 

desenvolvedor de sites e softwares. 

http://www.instantshift.com/2011/10/20/the-history-of-social-media/ 

http://www.instantshift.com/2011/10/20/the-history-of-social-media/
http://www.instantshift.com/2011/10/20/the-history-of-social-media/
http://www.instantshift.com/2011/10/20/the-history-of-social-media/
http://www.instantshift.com/2011/10/20/the-history-of-social-media/
http://www.instantshift.com/2011/10/20/the-history-of-social-media/
http://www.instantshift.com/2011/10/20/the-history-of-social-media/
http://www.instantshift.com/2011/10/20/the-history-of-social-media/
http://www.instantshift.com/2011/10/20/the-history-of-social-media/
http://www.instantshift.com/2011/10/20/the-history-of-social-media/


The History of Social Media (A História da Mídia Social) 

• Aos olhos de algumas pessoas, a mais interessante 

omissão neste artigo é a da TELEVISÃO,  

que é ignorada como mídia social no histórico.  

Você acha que a TV é uma mídia social? 



Tecnologia Analógica X Tecnologia Digital: 

4) O QUE É A TECNOLOGIA DIGITAL 



http://lazer.hsw.uol.com.br/qualidade-de-gravacao-do-vinil.htm 

http://lazer.hsw.uol.com.br/qualidade-de-gravacao-do-vinil.htm
http://lazer.hsw.uol.com.br/qualidade-de-gravacao-do-vinil.htm
http://lazer.hsw.uol.com.br/qualidade-de-gravacao-do-vinil.htm
http://lazer.hsw.uol.com.br/qualidade-de-gravacao-do-vinil.htm
http://lazer.hsw.uol.com.br/qualidade-de-gravacao-do-vinil.htm
http://lazer.hsw.uol.com.br/qualidade-de-gravacao-do-vinil.htm
http://lazer.hsw.uol.com.br/qualidade-de-gravacao-do-vinil.htm
http://lazer.hsw.uol.com.br/qualidade-de-gravacao-do-vinil.htm
http://lazer.hsw.uol.com.br/qualidade-de-gravacao-do-vinil.htm


Tecnologia analógica 

•  As mídias e artefatos como discos de vinil e fitas 

cassete (K7) são baseados em tecnologia 

analógica: linear, mais inflexível, degrada/gasta com 

o tempo, reproduz exatamente o que registrou (alta 

fidelidade). 

•  Não pode ser editada separadamente em 

diferentes níveis (áudio, vídeo), apenas em “blocos” 

inteiros de informação. 



Tecnologia digital 

• Ferramentas e meios digitais incluem telefones celulares, 

videogames, computadores e a própria internet. São, 

claro, produzidos com base em tecnologia digital: não 

analógica, não linear, com informações mais flexíveis 

(edição, corte, manipulação), que não degradam com o 

tempo enquanto os número puderem ser lidos  

(sistema binário: “0s” e “1s”). 

• Pode ser editada separadamente,  

em diferentes níveis (áudio, vídeo). 



PARADIGMA DAS MÍDIAS DE MASSA PARADIGMA DAS MÍDIAS EM REDE 

Tecnologia ANALÓGICA  Tecnologia DIGITAL 

Crescimento VERTICAL  Crescimento HORIZONTAL 

 HOMOGENEIDADE HETEROGENEIDADE 

 Estruturas sociais mais PRECISAS 

= contexto mais SIMPLES 

Estruturas sociais mais IMPRECISAS 

= contexto mais COMPLEXO 

Poder CENTRALIZADO (poucos e 

muito poderosos centros)   

Poder DESCENTRALIZADO ou 

PLURICENTRALIZADO 

 Poder CONCENTRADO Poder ESPALHADO, PROPAGADO 

Consumidor mais PASSIVO  

= menos PODER 

Consumidor mais ATIVO, 

COCRIADOR = mais PODER 

Mais SÓLIDO Mais LÍQUIDO 



PARADIGMA DAS  

MÍDIAS DE MASSA  
PARADIGMA DAS  

MÍDIAS EM REDE 



5) A INTERNET COMO UM MEIO SOCIAL 

 

Algumas características da Internet: agilidade, 

fluidez, poder distribuído (consumidor mais ativo) e 

organização em redes, não linearidade, facilidade de 

edição/modificação das informações. 

 

>> A tecnologia digital, sobretudo a Internet, é  

a tecnologia social por excelência! 



• Slater apresenta a Internet como 

um “lugar” onde usuários vivem 

como inquilinos; Baym destaca a 

Internet como “tecnologia 

fundamentalmente social”. 

• “Ciberespaço” é “o espaço de 

comunicação aberto pela 

interconexão global entre 

computadores e entre  

memórias de computadores“ (Lévy). 

A Internet como um “lugar” e uma tecnologia social  



A Internet é como a água 

• Por conta da convergências das outras mídias para a 

Internet, é preciso olhar para qualquer manifestação 

criativa em contexto digital com atenção especial. 

CONVERGIR = Tender 

para o mesmo ponto. 

RÁDIO 

TV 
REVISTA 

INTERNET 



Porque a Internet é como a água: 

• Extremamente flexível. 

• Em movimento. 

• Espalha-se, escorre facilmente para 

“todos os lados”. 

• Difícil de ser controlada. 



Exemplo da natureza social da Internet: memes 



Exemplo da natureza social da Internet: MMORPGs 



RIFT: um experimento social na Internet 

• RIFT foi lançado em março de 2011.  

Público-alvo: adolescentes e jovens adultos.  

• Três meses depois: RIFTconnect, ferramenta social que 

permite aos jogadores conectar-se a quatro serviços de 

redes sociais a partir do do jogo. Facebook, Twitter, 

YouTube e Tumblr. 

• O jogador pode, com simples comandos de dentro do 

jogo: 1- publicar textos nos SRS; 2- publicar fotos/imagens 

do jogo nos SRS; 3- fazer e publicar vídeos no YouTube. 



RIFT: um experimento social na Internet 



6) PROPOSTA DE MODELO DE 

INTERAÇÃO SOCIAL NA INTERNET 

O que nós somos 

na Internet? 



• Bolhas identitárias: um perfil pessoal no Facebook 

pode ser interpretado como uma “bolha digital”, que é 

apenas um dos muitos formatos ou versões digitais da 

identidade de um indivíduo. 

• Cada uma dessas versões pode ser chamada  

bolha identitária: criada, decorada e administrada por 

seu “dono”, que é também aquele em quem a bolha 

identitária é baseada. 



• Cada indivíduo pode e frequentemente tem múltiplas 

bolhas identitárias — inclusive no mesmo lugar digital.  

• Por exemplo, alguns têm mais de um perfil no Facebook, 

enquanto a maioria dos jogadores de MMORPGs tem 

vários avatares (personagens criados e controlados pelos 

jogadores): avatares também são bolhas identitárias. 

Exemplo: considere um jovem que tem perfis (um em cada) no 

Facebook, Twitter e em um site de Literatura onde pessoas 

publicam seus contos e poemas. 1) No Facebook, ele publica um 

“perfil médio” de si como estudante, esportista e algo sobre família e 

amigos. 2) No Twitter, ele sequer usa seu nome ou foto, só publica 

piadas engraçadas e segue perfis de humor. 3) Já no site de 

Literatura, ele não usa nenhuma imagem de si, não conta nada 

sobre família ou amigos e usa o codinome “Fantasma”: lá, ele é 

apenas um escritor, sem nome e sem rosto, de contos de terror. 



>> Proposta: a partir de Sloterdijk e de Martin Buber, sugiro 

os seguintes pares que ocorrem dentro deste modelo de 

interação: 

1- O primeiro passo é a autoabsorção seguida por 

projeção. A relação entre o indivíduo e ele mesmo — 

levando à criação de sua própria sombra digital.  

“Eu-Eu” com o intermédio de “Eu-Isso” (tecnologia digital). 

2- A relação entre o indivíduo, por meio de sua bolha 

identitária, e o mundo exterior como um todo; ou seja, todo 

e qualquer “visitante”. O Eu-Tu “genérico”. 

3- A relação entre a bolha do indivíduo e  

cada visitante em particular, que também  

se relaciona por meio de sua própria  

bolha identitária. O Eu-Tu “específico”. 



• Nós nos relacionamos 

digitalmente por meio dessas 

bolhas, que, como criações 

que (supostamente) expõe 

pouco ou muito da identidade de 

um indivíduo, nunca “são” (um 

indivíduo completo) mas, tão 

somente, estão localizadas no 

tempo e no espaço, dentro de 

um certo lugar digital, em um 

descontínuo e mutável  

“parecer-ser”. 

Na Internet, nós somos nossos perfis digitais  

(ou bolhas identitárias) 





• Use Facebook e/ou Twitter para 

estabelecer um diálogo com 

seus seguidores e amigos e 

divulgar você mesmo como 

uma das opções a seguir: 

1) Profissional/estagiário; 

2) Amizade ou parceria social; 

3) Parceria romântica  

(namoro ou outra coisa). 

 

• Depois de algum tempo, vamos 

medir os resultados! 

7) PRÁTICA DE DIÁLOGO EM MÍDIAS SOCIAIS 



Marcelo de Mattos Salgado  

interage por meio do msalgadosp@gmail.com   

e também com o suporte de uma interface biológica. 

Vive em www.facebook.com/msalgado7, 

mas também em São Paulo, Brasil. 


